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Arzé Nakhlé :إعداد
بتصميم  لشغفها  تفّرغت  اإلعالنات،  مجال  في  ودولّية  إقليمّية  جوائز  حصدت  أن  بعد 
الجريئة   Nada Ghazal إّنها  باحتراف.   Nada G الخاّصة  عالمتها  وأّسست  المجوهرات 
يعكس  بيتها  ديكور  أّن  لنكتشف  لبنان  في  منزلها  زرنا  والمستقّلة.  والواقعّية 
االستثنائّي  فمنزلها  كتصاميمها.  التمّيز  والُمحّبة  بالعاطفة  المفعمة  شخصّيتها 
يشبه مجوهراتها التي تعكس خبرتها وإحساسها، إذ يوازن بين الغنى واللمعان من 
 جهة، والواقعّية والعملّية من جهة أخرى. وُتخبرنا Nada في هذه المقابلة عن عالمتها

 Nada G وعن تجربتها الفريدة في الحياة وكيفّية تصميمها منزلها.  

HOMEA
T

معن���������������������دى غ����������������زال

Rudolf Azzi :التصوير
Jessica Bounni :التنسيق

Michel et Colette :تصفيف الشعر والمكياج
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جّدتك كانت مصدر إلهامك لتصبحي 
الحياكة  فّن  على  دّربتك  وهي  فّنانة، 
منذ أن كنت في السادسة من العمر، 
المجوهرات  تصميم  اخترت  فلماذا 

عوضًا عن المالبس؟
كالمجوهرات  الإك�����س�����س��وارات،  ت�سميم  ��ل  اأف�����سّ
تحّدد  ّن��ه��ا  لأ ال��ث��ي��اب،  ت�سميم  على  والأح��ذي��ة، 
ال��م��ج��وه��رات  اخ��ت��رت  لكّنني  ال�سخ�ص.  ه��وّي��ة 
يتطّلب  الأحذية  ت�سنيع  لأّن  الأحذية،  عن  عو�سًا 

بيدّي  العمل  فاأحّب  اأنا  اأّما  الم�ساغل.  في  العمل 
قطعة.  ك��ّل  ت�سميم  ف��ي  �سخ�سّيًا  وال��م�����س��ارك��ة 
�سغري،  منذ  بي  ة  خا�سّ هوّية  ابتكرت  اأّنني  وبما 
الذين  الأ�سخا�ص  م�ساعدة  اأ�ستطيع  باأّنني  �سعرت 
من  اأي�سًا  بهم  ة  خا�سّ هوّية  اإن�ساء  عن  يبحثون 

المجوهرات. ت�سميم  خالل 

الخاّصة  عالمتك  تؤّسسي  أن  ق��ّررِت 
سنوات  عشر  خبرة  اكتسبت  أن  بعد 

في  ودولّية  إقليمّية  جوائز  وحصدت 
مجال اإلعالنات، فكيف رسمتها؟

الت�سويق  مجال  ف��ي  الإب���داع  ق�سم  ف��ي  عملي  ف��ي 
عالمة.  اأّي  هوّية  اأبني  كيف  تعّلمت  والإع��الن��ات، 
بناء  على  المجال  ه��ذا  ف��ي  الخبرة  و�ساعدتني 
هوّيتها  مالمح  كانت  اأ�ّس�ستها،  وعندما  عالمتي. 
وا���س��ح��ة، ف��ه��ي ج��ري��ئ��ة وف��ات��ن��ة وم��رن��ة وم��ت��ع��ّددة 
اإذ  بالعاطفة،  مفعمة  اأّنها  والأه��ّم  ال�ستخدامات 

ة واإح�سا�سًا. تحمل كّل قطعة ق�سّ

عالمتي مفعمة بالعاطفة 
إذ تحمل كّل قطعة قّصة 

وخبرة وإحساسًا.
وديكور منزلي بسيط، 

لكن غنّي مع لمسة 
بّراقة أضافتها إليه 

اإلكسسورات.

كتاب ندى المفّضل 
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وق��الدات  خ��وات��م  تضّم  مجموعاتك 
ما  اإلكسسوارات.  من  وغيرها  وأساور 
هي القطعة التي تفّضلين تصميمها؟

كثيرًا.  ت�سبهني  باأّنها  اأ�سعر  لأّنني  الخواتم  ل  اأف�سّ
اأ�سا�ص  لديه  فهو  مثلي،  واقعّي  الخاتم  ب��اأّن  واأ�سعر 
ال��ه��واء،  ف��ي  فتتدّلى  ال��ق��الدة  اأّم���ا  وث��اب��ت.  متين 
ب��الأ���س��ك��ال  �سغفي  بتطبيق  ل��ي  ت�سمح  وال��خ��وات��م 

الع�سوّية والهند�سّية.

أحاسيسك  مجموعاتك  في  تترجمين 
أزلّية  مجوهرات  قطع  إلى  وتحّولينها 
يظهر  فكيف  اآلخرين،  عواطف  تحيي 
ذلك بشكل مختلف في كّل مجموعة؟

عندما اأنقل خبرتي واإح�سا�سي عبر المجوهرات التي 
ة  اأ�سّممها، تربط الكثير من الن�ساء خبرتهّن الخا�سّ
بخبرتي، فهّن ينجذبن اإلى القطع التي تحمل وراءها 
معظم  يعتبر  المثال،  �سبيل  فعلى  وعاطفة.  ة  ق�سّ
فلدّي  اأنا  اأّم��ا  اللتزام،  ُيمّثل  الخاتم  اأّن  الأ�سخا�ص 

عك�سُته  ل��ه  خ��ا���صّ  ت�����س��ّور 
عندما �سّممت في مجموعة 
فارغًا  خاتمًا   "Free me"

م���ن ال���داخ���ل م���ع اأح���ج���ار 
عك�ص  على  اأط���راف���ه،  على 
التي  ال��م��ع��ت��م��دة  ال��خ��وات��م 
في  الأح���ج���ار  فيها  ت��و���س��ع 
عر�ست  وعندما  ال��و���س��ط. 

هذه المجموعة في دبي، اأعجبت به �سديقة لي ل تحّب 
و�سع الخواتم لأّنها تمّثل لها ذلك اللتزام، واعتبرت 

اأّن هذا الخاتم يمّثلها.

تخرق  تصّممينها  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ع 
ذلك  يقول  فماذا  المعتمدة،  القواعد 

عن شخصّيتك؟
ة.  وخا�سّ بهوّية مختلفة  اأتمّتع  واأن  اأتمّيز  اأن  ل  اأف�سّ
بل  رائ��ج،  هو  ما  قاعدة  اأّت��ب��ع  ل  مجموعتي،  وف��ي 
واأق����ّدم م��ا ه��و ج��دي��د ومختلف  ال��ق��اع��دة  اأح����ّدد 

منظور  من  الأ�سياء  اإل��ى  اأنظر  لأّن��ن��ي  لزبوناتي، 
اإنكلترا  مختلف. فترعرعت في مدر�سة داخلّية في 
كان فيها اأ�سخا�ص من جن�سّيات مختلفة ل اأت�سارك 
وهكذا  والعاطفة.  القلب  �سوى  قا�سم  اأّي  معهم 
تعّلمت اأّن الإختالف مهّم جّدًا واأّنني يجب اأن اأتّبع 
ت�سميمي  في  ذلك  وانعك�ص  الآخرين.  ولي�ص  قلبي 

غير العتيادّي والممّيز.

مصنوعة  مجوهرات  بتصميم  ب��دأت 
قيراطًا   18 عيار  الذهب  من  ي��دوّي��ًا 

واألحجار الكريمة، ثّم انتقلت بعد فترة 
ما  الراقّية.  المجوهرات  تصميم  إلى 

هي الخطوة اآلتية بالنسبة إليك؟
من  مزيد  اإل��ى  التوّجه  هو  اإل��ّي  بالن�سبة  الم�ستقبل 
الأح��ج��ار  م��ع  ال��ف��اخ��رة  القطع  ت�سميم  ف��ي  ال��رق��ي 

الكبيرة، اأي ابتكار قطع اأثرّية وفنّية.

ما كانت صيحات المجوهرات المفّضلة 
وم��اذا   2017 ل��خ��ري��ف/ش��ت��اء  ل��دي��ك 

ستكون لربيع 2018؟
الخن�سر  ف��ي  نف�سها  المجموعة  م��ن  خ��وات��م  و���س��ع 
منذ  به  ب��داأن��ا  اّتجاهًا  ك��ان  واح��دة  يد  في  والبن�سر 
المجموعة  و�ست�سهد  نعتمده.  ن��زال  ول  �سنوات  ع��ّدة 
الجديدة عودة اإلى الجذور مع المحافظة على الأ�سكال 
الع�سوّية. و�ساأبتكر قطعًا جديدة، لي�ست بخاتم اأو �سوار 

اأو اأقراط، اإّنما تجمع بين هذه الإك�س�سوارات جميعها.

تصّممينها  م��ج��وه��رات  ت��ق��ّدم��ي��ن 
للمرأة العصرّية، فمن هي هذه المرأة 

بالنسبة إليك؟
الجريئة  ال��م��راأة  ه��ي  ت�سبهني.  الع�سرّية  ال��م��راأة 
والقوّية والم�ستقّلة والمفعمة بالعاطفة التي تحّب اأن 

ل القطع التي تتفرد بها. تتمّيز وتف�سّ

األساسّية  المجوهرات  قطعة  هي  ما 
للنساء  نصيحتك  هي  وم��ا  للمرأة؟ 

الختيار المجوهرات التي تناسبهّن؟
الكثير  ي��ع��ط��ي  ج���ريء  تعبير  ال��خ��ن�����س��ر  خ��ات��م 
ينبغي  المجوهرات  اإّن  للمراأة  واأق��ول  القّوة.  من 
عندما  فمثاًل  وتكّملها.  �سخ�سّيتها  تعك�ص  اأن 
ت��خ��ت��اري��ن خ��ات��م��ًا، اخ��ت��اري��ه لأّن����ه ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

يدك. مع  ولي�ص  �سخ�سّيتك 

النهائّيين  المرّشحين  بين  من  أنت 
 Brilliant" ج��ائ��زة  ع��ل��ى  للحصول 
فماذا   ."Lebanese Awards 2017

ت��ع��ن��ي ل���ك ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ه��ذه 
المسابقة؟

الم�سابقة،  ه���ذه  ف��ي  ب��م�����س��ارك��ت��ي  ���س��ع��ي��دة  اأن���ا 
لها  ال��م��ط��ل��وب��ة  الأوراق  ��رت  ح�����سّ ع��ن��دم��ا  لأّن��ن��ي 
مّني  ُطلب  وعندما  عملي.  ع��ن  الكثير  تعّلمت 
ره،  اأح�سّ كنت  وبينما  خبرتي  عن  عر�ص  تقديم 
في  حّققتهما  اللذين  والتقّدم  التغيير  لحظُت 
خ���الل ه���ذه ال�����س��ن��وات. وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ج��وائ��ز 
اأن  اأح���ّب  ل��ذل��ك  ول��ن��دن،  والبحرين  فيغا�ص  ف��ي 
في  اأّنها  خ�سو�سًا  بلدي،  في  جائزة  على  اأح�سل 
ول�ست  اأي�سًا  اأعمال  �سّيدة  فاأنا  الأعمال.  مجال 

فح�سب. م�سّممة 

AT HOME

تضيف ندى 

اللون الذهبي

 إلى ديكور 

منزلها ألّنه 

يمّثل عملها 

تفّضل ندى الخواتم ألّنها تشعر 

بأّنها تشبهها 
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الذي خضته في  األكبر  التحّدي  ما هو 
مسيرتك حّتى اآلن؟

الب�سرّية.  الطاقة  هو  اإلّي  بالن�سبة  الأكبر  التحّدي 
ف���اأح���ّب ال��ع��م��ل م���ع اأ���س��خ��ا���ص ���س��دي��دي ال��دق��ة 

مثلي. و�سغوفين 

من هو مثالك األعلى؟
مثلها،  اأك��ون  اأن  واأتمّنى  الأعلى،  مثالي  هي  اأّم��ي 
اإليهّن.  تعّرفت  اللواتي  الأقوياء  الن�ساء  من  وهي 
والدي.  وفاة  بعد  بمفردها  اأولد  �سّتة  رّبت  فهي 
دائ��م��ًا  وك��ان��ت  ال��ع��ط��اء،  عّلمتنا  طفولتنا،  وم��ن��ذ 
في  �سنة  ثالثين  منذ  منخرطة  وه��ي  ت�سّجعنا. 
الكثير من الأعمال الخيرّية ونالت جائزة ال�سالم 
بالعمل  التزامها  بف�سل  �سنوات  ب�سع  العالمّي منذ 

المجتمع.   لتح�سين  الجتماعّي 

استغنائك  عدم  وراء  القّصة  هي  ما 
عن أحمر الشفاه األحمر؟

اليابان.  لح�سارة  محّبتي  من  نابع  ذلك  اأّن  اأعتقد 
كثيرًا  اليابان  اإلى  ي�سافر  والدي  كان  �سغري،  ففي 
فتاأّثرت  يابانّيين،  زّوارًا  المنزل  في  ن�ستقبل  وكّنا 
بها.  واأغرمت  الح�سارة  هذه  عن  �سمعته  بما  كثيرًا 

باأّنني  و�سعرت  �سنوات   3 منذ  الأول��ى  للمّرة  وزرتها 
زرتها �سابقًا و�سعرت باإنتمائي اإليها.

تمّثل  أّي قطعة في منزلك  هل لديك 
هذه الحضارة؟

اللوحة الكبيرة في غرفة الجلو�ص هي ذات طابع يابانّي 
اأخرى  لوحة  اختياري  وبعد  اإيطالّي.  لر�ّسام  اأّنها  مع 
لفّنان فرن�سّي منذ فترة ق�سيرة، اكت�سفت اأّنها تمّثل 
جزءًا من الطبيعة اليابانّية. ولدّي �سناديق مو�سيقى 
ل اأن اأختار قطعًا  وعلب مجوهرات يابانّية، لكّنني اأف�سّ

ذات طابع عالمّي، لأّنني اأ�سعر باأّنني ابنة الكون. 

تعتمدين في تصميم مجوهراتك على 
فهل  والعضوّية،  الهندسّية  األشكال 
استخدمتها في تصميم منزلك أيضًا؟

مختلفان  خطان  فلدّي  مجوهراتي،  ي�سبه  منزلي 
منزلي.  وفي  ت�ساميمي  في  بينهما  التوفيق  اأح��اول 
الأّول  الق�سم  يطبع  الذي  والفاتن  الالمع  هو  الأّول 
من المنزل والثاني هو ال�Matte والواقعّي الذي يطبع 

الق�سم الثاني منه.

في  وتدّققين  الكمال  تحّبين  أن��ت 
واجهت  فهل  الصغرى،  التفاصيل 

منزلك  أث��اث  اختيار  في  مشكلة  أّي 
وإكسسوارات الديكور؟

كّل  ففي  باأكمله،  منزلي  ت�سميم  في  �سعوبة  وجدت 
بعد  لكن  اأ�ستريها.  كنت  تعجبني  قطعة  اأرى  م��ّرة 
ذلك، �سعرت باأّن القطع المنا�سبة لمنزلي �ستجذبني 

اإليها، عو�سًا عن التفتي�ص عنها بنف�سي.

ما  بالورود.  منزلك  تزيين  إذًا  تحّبين 
هو نوعك المفّضل؟

اأحّب ال�سّبار فهو يعطي طاقة اإيجابّية وحّظًا �سعيدًا، 
واأحّب النباتات الكبيرة التي تّتخذ �سكل الأ�سجار.

لماذا تختارين قطع األثاث الكبيرة بداًل 
من القطع الصغيرة المتفّرقة؟

على  �سوّيًة  يجل�سوا  اأن  اأحّب  �سيوفًا،  اأ�ستقبل  عندما 
قطعة واحدة واأحّب اأن ي�سعروا باأّنهم جزء من المنزل، 

لذلك و�سعت مائدة الطعام في منت�سف المنزل.

وعرضها  التذكارات  جمع  عن  توّقفت 
في منزلك منذ مّدة، لماذا؟

الأم��ور  ويجعل  �سالمًا  يعطي  التنظيم  ب��اأّن  �سعرت 
من  به  اأحتفظ  ال��ذي  الوحيد  ال�سيء  اأّم��ا  وا�سحة. 
اإذ  ال�سور،  فهو  الذكريات،  اإل��ى  اإ�سافة  الما�سي، 
اأن  األفي �سورة في ال�سنة، لأّنني ل اأحّب  اإّنني اأطبع 

اأتعّلق بالأ�سياء اإّنما بالأ�سخا�ص.

ما هي القطعة التي تريدين إضافتها 
إلكمال ديكور منزلك؟

لالإن�سان،  كالمجوهرات  هي  المنزل  في  اللوحات 
محدودة  ن�سخة  اأ�سيف  اأن  واأري��د  تكّمله.  التي  فهي 

.Philippe Starke من Baccarat Lamp Shape من

كيف تصفين منزل أحالمك؟
والحدائق،  المفتوحة  الم�ساحات  اأح��ّب  اأّن��ن��ي  بما 
ب��ه الأ���س��ج��ار ول��دي��ه �سقف  اأح��الم��ي تحيط  م��ن��زل 

زجاجّي لأتمّكن من تاأّمل ال�سماء لياًل نهارًا.  

يمكنك مشاركتنا حادثة حصلت  هل 
معك أثناء تصميم هذا المنزل؟

ما من حادثة معّينة اإّنما فيه الذكريات الف�سلى لأّن 
منرلي �سعيد، فهو يحتوي على كّل ما اأحتاج اإليه من 

نقاوة وطاقة و�سعادة.

نرى الكثير من األلوان الفاتحة كاألبيض 
والرمادّي. كيف تصفين ديكور منزلك؟

ب��ّراق��ة  لم�سة  م��ع  غ��ن��ّي  لكن  ب�سيط  منزلي  دي��ك��ور 
اأثاث  قطع  فاخترت  الإك�س�سوارات.  اإليه  اأ�سافتها 
لكّنها  والجلد،  المخمل  من  وغنّية  وممّيزة  جميلة 
الأبي�ص  هو  اإل��ّي  بالن�سبة  الأ�سا�ص  اأي�سًا.  مريحة 
اللون  واأ�سيف  طاقتي،  مع  ين�سجم  لأّنه  والرمادّي، 
بع�ص  اإ�سافة  اأحّب  لكّنني  يمّثل عملي.  لأّنه  الذهبّي 
اأزّي��ن  لذلك  وال��زه��رّي،  كالأحمر  الجريئة  الأل���وان 

منزلي بالورود.

لوحة ندى المفضلة ذات الطابع الياباني


